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Αθήνα 20 -08 -2021
Αριθ. Πρωτ.: 4338/115011

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) PYRECIP
blu MICRO E».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ΄αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση
επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α΄ 298) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των
γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 .
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α΄26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 (Β΄ 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για
την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους
τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α (Β΄ 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που
υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
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8. Τη με αρ. πρωτ. 816/25895/27-01-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αρ.
πρωτ. 4600/122075/10-05-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1395/06-08-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 7877/209979/06-08-2021)
έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα « Έλεγχος αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος
(ΤΠ-18) PYRECIP blu MICRO E, για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας,
σύμφωνα με την Περίπτωση 2 του Άρθρου 5 της υπ’ Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β’/03.05.2012)».

Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0484 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: PYRECIP blu MICRO E
2. Μορφή: Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Cypermethrin 4,9 % β/β (5,16 % β/β τεχνικά καθαρό)
Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature
flowers of Tanacetum cinerariifolium, obtained with hydrocarbon
solvents 1,00 % β/β (2,00 % β/β τεχνικά καθαρό)
Βοηθητικές ουσίες 92,84 % β/β
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική
ουσία: Cypermethrin 95% min, Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium, obtained with hydrocarbon solvents 50 % min.
5. α. Παρασκευαστής/ές της/των δ.ο.: Cypermethrin : LIMARU NV, Belgium (acting for
TAGROS CHEMICALS)
Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium, obtained
with hydrocarbon solvents : HORIZON SOPYRWA
Ltd., Rwanda
β. Τεχνικές προδιαγραφές της/των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα έντυπα IVa, IVb και V
της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28 – Z.I. Villanova – 47122 Forli
(FC) - Italy
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: ΓΟΥΛΑΣ PROTECTION A.E.,
Ζαφειροπούλου 9-11, 11145 Αθήνα
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης.
8. Εργοστάσιο/α παρασκευής του σκευάσματος: 1) BLEU LINE S.r.l., Ιταλία, 2)FERBI S.r.l.,
Ιταλία
9. Εργοστάσιο/α συσκευασίας του σκευάσματος: 1) BLEU LINE S.r.l., Ιταλία, 2)FERBI
S.r.l., Ιταλία, 3)Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Οινόφυτα Βοιωτίας
10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος -Υλικό: α. Φιαλίδια 5, 10, 15, 20, 25 κ.εκ.
β. Φιαλίδια μέσα σε κουτί 5, 10, 15, 20, 25 κ.εκ.
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γ. Φιάλη μέσα σε κουτί 50, 100, 150, 200 κ.εκ.
δ. Φιάλη 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500,
600, 750, 900 κ.εκ., 1 λίτρου
ε. Δοχείο 2, 5, 10, 20, 25 λίτρων
Φιαλίδιο/φιάλη από COEX (HDPE/EVOH barrier), δοχείο από HDPE, κουτί χάρτινο.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
<< ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ>>
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των γερμανικών κατσαρίδων (B. germanica), των εντόμων
του είδους L. saccharina (ψαράκια), των κοινών κουνουπιών, της οικιακής μύγας και των
σφηκών.
12. Τρόπος εφαρμογής:
Για την γερμανική κατσαρίδα (B. germanica) και τα ψαράκια ή ασημόψαρα (L. saccharina)
εφαρμόζεται με ψεκασμό των προς απεντόμωση εσωτερικών επιφανειών από μικρή απόσταση
για καλή διαβροχή (χωρίς να στάζει) με 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος ανά 11-13 τετρ. μέτρα.
Για τα κοινά κουνούπια, την οικιακή μύγα και τις σφήκες εφαρμόζεται με ψεκασμό των εντόμων
από απόσταση 20 εκ.
13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη ποσότητα
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το
υπόλοιπο του νερού. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής
του.
14. Φάσμα δράσης
ΠΕΔΙΟ
ΣΤΟΧΟΙ
ΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί
κατοικημένοι
χώροι, δημόσιοι
χώροι,
βιομηχανικοί
χώροι, σημεία
συλλογής
απορριμάτων,
μέσα μαζικής
μεταφοράς,
χώροι

Κοινά κουνούπια
(Culex pipiens)
Οικιακή μύγα
(Musca domestica)

5 κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύματος (απευθείας
ψεκασμός)
10 κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύματος (απευθείας
ψεκασμός)

Καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.
Για την γερμανική
κατσαρίδα (B.
germanica) και τα
ψαράκια (L.
saccharina)
ψεκασμός της
επιφάνειας από μικρή
απόσταση για καλή
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παραγωγής,
επεξεργασίας,
τυποποίησης και
αποθήκευσης
τροφίμων (χωρίς
να έρχεται σε
επαφή με
ακάλυπτο ή
συσκευασμένο
προϊόν)
Κενά σιλοφόρα
οχήματα
μεταφοράς
τροφίμων
(σιτηρών και
προϊόντων
επεξεργασίας
τους)

Γερμανική κατσαρίδα
(Blatella germanica)

Πορώδεις και μη πορώδεις
επιφάνειες:
10 κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύματος / 11 τετρ. μέτρα
(ψεκασμός επιφανείας)

Ψαράκια ή
ασημόψαρα
(Lepisma saccharina)

Μη πορώδεις επιφάνειες :
10 κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύματος / 11 τετρ. μέτρα
(ψεκασμός επιφανείας)

Σφήκες (Vespula
germanica)

10 κ. εκ. / 1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύματος (απευθείας
ψεκασμός)

διαβροχή (χωρίς να
στάζει)

Για τα κοινά
κουνούπια (C.
pipiens), την οικιακή
μύγα (M. domestica)
και τις σφήκες του
είδους V. germanica,
ψεκασμός απευθείας
πάνω στα έντομα από
απόσταση 20 εκ.

Παρατηρήσεις :
1) Για εφαρμογές σε χώρους φύλαξης ζώων, απομακρύνετε τα ζώα πριν την εφαρμογή και
επιτρέψτε την επανείσοδο αφού έχει στεγνώσει το υγρό στις ψεκασμένες επιφάνειες.
2) Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα
τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με
αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές.
15. Συνδυαστικότητα : -16. Εικονογράμματα κινδύνου :

17.Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
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19. Δηλώσεις προφύλαξης:
P102 Μακριά από παιδιά.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς
κανονισμούς.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
Πρώτες βοήθειες :
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν
και ξεπλύνετε προσεκτικά για αρκετά λεπτά σε τρεχούμενο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ : βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε το
δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε
ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν
έχει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό και
δροσερό μέρος (θερμοκρασία 5-30οC), διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία
παρασκευής.
21. Καταστήματα πώλησης: -

ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα
απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται
στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.
IΙΙ. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα
έγκριση ισχύει:
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open
and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium, obtained with hydrocarbon solvents που
περιέχεται στο PYRECIP blu MICRO E, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία
έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,
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Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση
συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοινοποίηση : 1) BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28 – Z.I. Villanova – 47122 Forli (FC) - Italy
(Ιταλία)
2) ΓΟΥΛΑΣ PROTECTION, Ζαφειροπούλου 9-11, 11145 Αθήνα
ΕΔ: Τμήμα Γ3
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